
 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 

 

на конкурсна комисия, определена със Заповед № РД 01-05-80/29.12.2021 г. 

на Областен управител, за резултатите от провеждане на интервю, 

окончателните резултати и класиране на кандидатите от конкурса за 

длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост“, проведено на 28.01.2022 г. 
 

ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Определяне на резултата от проведеното интервю с кандидатите; 

 2. Определяне на окончателните резултати от конкурса и окончателно 

класиране на кандидатите. Оформяне на окончателните резултати на 

кандидатите във формуляр приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДС. 

 
КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 
По т. 1 от дневния ред: 

Комисията пристъпи към определяне на резултатите от интервюто, като за целта 
определи на всеки кандидат, средноаритметична оценка, взета от оценките на членовете на 
комисията попълнени в 5 /пет/ броя „Формуляр за преценка на кандидати от интервю за 
експертни длъжности“ - Приложение № 5 към  чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС, а именно общия 
сбор от резултата на всеки член на комисията, разделен на броя на членовете на комисията.  
Определеният от комисията резултат от проведеното интервю и успешно преминалите го 
кандидати, са както следва: 
1. ИСКРА КЪНЧЕВА БОЯДЖИЕВА – 29 точки; 
2. ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА ОБРЕТЕНОВА - 31 точки. 
 
По т. 2 от дневния ред: 

Комисията оформи окончателните резултати от конкурса във „Формуляр за 
окончателните резултати на кандидатите“ - Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДС 
и въз основа на проведения конкурс и на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС, комисията 
реши, че класира кандидатите, както следва: 
На първо място: 
ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА ОБРЕТЕНОВА – с окончателен резултат от 309 точки. 
На второ място: 
ИСКРА КЪНЧЕВА БОЯДЖИЕВА – с окончателен резултат от 281 точки. 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Велико Търново 



 
 
 
ПОДПИСИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: 
 
Председател: Петя Райкова – главен секретар на ОА  /П/ 
и членове: 
 
1. Силвия Димитрова – директор на дирекция АКРРДС  /П/ 
2. Милена Павлова-Карабялова – директор на дирекция АПОФУС  /П/ 
3. Нина Иванова – главен експерт в дирекция АПОФУС  /П/ 
4. инж. Людмила Бояджиева – главен експерт в дирекция АКРРДС  /П/ 
 
Дата на публикуване: 01.02.2022 г. 
 


